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Proces verbal al Adunării Generale 

a Platformei pentru Egalitate de Gen 

 

DATA: 18 decembrie 2018                                                                                     

Locație: Sediul ”Casa Mărioarei”, sos. Hâncești, nr.4  

 

Au participat la Adunarea Generală: 

1. Elena Burcă- ”Asociația Împotriva Violenței în Familie- Casa Mărioarei” 

2. Veronica Cernat, A. O.”Forul Organizațiilor de Femei din Republica Moldova” 

3. Valentina Bodrug-Lungu, A. O.”Gender-Centru” 

4. Cornelia Călin, A. O.”Promo-Lex” 

5. Olga Patlati, A.O. Onoare și Drepturile Femeii Contemporane 

6. Ana Gurău (on-line) 

7. Galina Precup 

8. Vitalie Meșter,Centrul pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 

9.  Adriana Zastavnet, Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii ”Memoria” 

10. Olga Bîtcă, Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului  

11. Ecaterina Mardarovici, Clubul  Politic al Femeilor 50/50 

12. AO ”AFINA”  

13. Veronica Lupu, AO Femeia pentru Societate Contemporana 

Membri care au delegat votul: 

1 Grupul de Inițiativă femeniste din Moldova 

2. Alina Andonache 

3. Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare 

S-a discutat și s-a decis: 

A fost citită ordinea de zi confrom agendei expediate de secretariatul Platformei, ordinea de zi a 

fost aprobată.  

1. Prezentarea rezultatelor și planurilor pentru noul an. 
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Vitalie Meșter a menționat că în periada acestui mandat în care a și deținut preșidenția 

Biroului Permanet a fost un an cu provocări, dar din care a învățat foarte mult, un an unde 

a crescut profesional și personal și întreaga echipă a CDPD.  

 

Nina Lozinschi a făcut o scurtă prezentare a rezultatelor pentru anul 2018. S-a menționat 

că dinamica de lucru în cadrul Platformei este una foarte bună și productivă. Multe 

inițiative și sesizări care au fost realizate s-a datorează mebrilor platformei.  

• Așa cum afost cazul cu discursul sexist al lui Ilan Șor, sesizat de Tatiana Chebac 

pentru care s-a depus plîngere la Consiliul nediscriminare. Apoi s-a format un grup 

de lucru care s-a pregătit pentru ședința de audieri iar in final să aem decizia 

Consiliului nediscriminare care constată discursul sexist. Această este o mică 

victorie care ne va ajuta în marea batalie. 

• Pe parcursul anului 2018 au fost elaborare și expediate către dicideși 7 poziții 

publice, cu implicarea activa al Anei Gurău, Alina Andronache, Olga Bîtcă, CRVT 

Memoria, Casa Mărioarei.  

• Platforma este membră a CSAG 

• Organizarea a 3 evenimente publice: Eveniment de Dialog între Cancelaria de Stat 

și organizațiile societății cvile cu privire la implementarea Agendei 2030 prin prisma 

de gen- 20.09.2018; Atelier de lucru privind combaterea violenței și sexismului în 

campaniile electorale, 31.10.2018; Masa rotundă ” zece ani de combaterea 

violenței” 

• Participarea la conferința de presă privind prezentarea angajamentelor către 

concurenții electorali pentru funcția de primarul general al capitalei 4.05.2018. 

Ca urmare a atelierului din 31.10, a fot elaborat un plan de acțiuni privind prevenirea și 

combatrea Violenței împotriva femeilor în alegeri (VIFA). Iar în baza acestui plan de acțiuni AO 

”Femeia pentru societatea contemporană” a aplicat cu un proiect la FEE, cu care acum sunt în 

etapa de negogiere a contractului. 

Veronica Lupu a facut o surtă prezentare a obiectivele și activitățile proiectului, invitând cei 

interesați spre colaborare. (anexa 1) 

S-a discutat ca pentru anul 2019, trebuie să gasim resurse pentru eleborarea unei noi strategii a 

Platformei pentru următorii 3 ani, în contextul Strategie pentru asigurarea egalității între femei 

și bărbați 2017-2021, Agenda 2030. Dar nu în ultimul rând ca prioritate pentru Platformă este să 

fie o rețea de suport pentru organizațiile, grupurile de inițiative locale care lucrează pentru 

drepturile femeii. 
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2. Stabilirea statutului de membru/-ă pasiv/-ă - membru/-ă activ/-ă a PEG și mecanismul 

de comunicare în baza acestui statut. 

 

Nina Lozinschi a menționat că această acțiune de a stabili statul de membru pasiv membru 

activ este inclusă în cadrul Strategie Platformei pentru Egalitate de Gen 2016-2018. Dar pentru 

a realiza un sondaj către membrii despre ce statut dores să aibă în cadrul Platformei, este 

necesar de un temei în baza caruia se solicită această delimitare. De aici și a venit soluția 

pentru a discuta această propunere în cadrul Adunării Generale. 

Statutul de membru pasiv/ pasiv”  sau ”aderent” – oferă statutul de membru a Platformei cu 
drepturi limitate, fără drept de vot în cadrul Adunării Generale.  Cei/cele care nu doresc să se 
implice pro activ dar ar dori să fie informați despre activitățile Platformei.  

Calitatea de membru ”activ” sau ”drepturi depline” – oferă statutul de membru a Platformei cu 
drept de vot în cadrul Adunării Generale a Platformei cu participarea obligatorie la Adunarea 
Generală inclusiv dreptul de a fi ales.  

Ecaterina Mardarovici aprecizat că această abordare este una complicată, mai simplu este de a 
include pragul pentru a avea un cvorum valid pentru Adunarea Generală, să fie de cel puțin  30%  
și atunci membrii mai puțin activi nu vor încurca procesului de organizare a Platformei. 

Ana Gurău a susținut propunerea, menționând faptul că prin introducerea acestui statut de 
membru pasiv și membru activ de fapt contravine principiului Platformei stipulat la punctul 1.3 
și anume că toți membri sunt egali. Ori, Platforma este o rețea non formală care promovează 
principiul egalității în cadrul tuturor organizațiilor. Iar flexibilitatea este valoroasă pentru o rețea. 

Cornelia Călin a menționat că stabilirea statutului de membru pasiv și membru activ este o 
procedură mai dificilă. Dar în acelaș timp trebuie să avem stipulate prevederi de excludere a celor 
care nu se implică, pentru a pune accentul pe calitate.  Mai mult, Platforma are deja un prag în 
care valorifică membrii activi - Biroul Permanent, respectiv cei activi se regăsesc aici. 

Conform recomandărilor pentru sectorul ONG și mai ales cel asociativ este de a nu include 
prevederi de excludere. Prevederi privind pragul minim de validarea Adunarii Generale va oferi 
spațiu de a asigura lurativitatea Pltformei.  

Misiunea Biroului Permanent,mandatul V este să comunice cu membrii care sunt mai puțin 
implicați pentru a vedea care este motivația lor și dacă sunt posibilității de a se implica mai mult. 
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Cornelia Călin și Galina Pecup a propus modificarea perioadei mandatului Biroului Permanent de 
la 3 luni la 12 luni, prevederi stipulate la  punctului 3.1.  precum și prezentarea raportului de 
activitate a membrilor Biroului Permanent să se realizeze o dată la 12 luni. 

A fost supus votului: 

1. introducerea calitării de membru activ și membru pasiv.. 

s-a votat Contra includerii acestei prevederi în Regulamentul Platformei- unanimitate. 

2.Completarea punctului 2.8.1 cu următoarele prevederi ” Adunarea Generală se consideră  
validă prin întrunirea a cel puțin 30% din numărul membrilor Platformei”. 

S-a votat Pro- în unanimitate. 

3. Modificarea punctului 3.1 privind  durata mandatului Biroului de la 3 la 12 luni și prezentarea 
raportului membrilor Biroului odată la 12 luni. 

S-a votat Pro- unanim. 

 
4. La secțiunea 4 de inclus: Organizația care va menține secretariatul Platformei este aleasă de 

Biroul Permanet pentru o durată de cel puțin 2 ani, cu posibilitatea de a fi prelungit prin decizia 
Biroului Permanent.  

S-a votat Pro- unanim. 

5. Principiul colegialității în cadrul Platformei 

In cadrul ședinței s-a discutat despre situații când dorim să facem anumite comentarii, remarci la 
anumite postări pe rețele de socializare ( sau pot fi alte situații) a membrilor Platformei.  

Este important ca atunci cînd se constată o anumite acțiuni a membrilor care contravin 
principiilor Platfformei să fie sesizată direct persoana. Dacă persoana nominalizată nu corectează 
acțiunia, atunci să se adresese sesizare către membrii Biroului și/sau membri Platformei.   

Astfel de situații au fost și anterior, în baza acelor exepriențe a fost elaborat Regulamentul de 
ordine interioară și de funcționare a Biroului Permanent a Platformei ( 13 decembrie 2016). 
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S-a discutat despe necesitatea unui cot de etică pentru socitatea civilă, dar poate fi și unul pentru 
platformă separat.  

Cel mai important este de a respecta principiul colegialității și solidarității. Este firesc să avem 
poziții diferite pe anumite subiecte, să se greșească -din astea se învață. Dar important ca toate 
comentariile să fie argumentate și fără atac la persoană. 

S-a decis că princpiul colegialității și solidarității trebuie să fie primordial în comunicarea internă 
a membrilor.  

1. Alegerea membrilor Biroului Permanent mandatul V. 

Au fost prezentate candidaturile și motivația acestora pentru mandatul V: 

1. Ana Gurău, Reprezentantă a  Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova 

2. Alina Andronache, Repezentanta Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare     

3. Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştească Promo-LEX 

4. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50 

5. Olga Bîtcă, Reprezentantă Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului 

6. Olga Patlati, Președintă a Asociație Onoarea Drepturile Femei Contemporane 

7. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a AO Gender-Centru 

8. Veronica Lupu, Președintă a AO ”Femeia pentru Societatea Contemporană” 

9. Vitalie Meșter, Președinte al CDPD 

10. Pancho Volcehanov, Președinte al  InReCo 

S-a votat următoarea componență a Biroului Permanent mandatul V: 

  

1. Alina Andronache, Repezentanta Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare  - 15 voturi   

2. Cornelia Călin, Analistă financiară a Asociaţiei Obştească Promo-LEX – 15 voturi 

3. Olga Bîtcă, Reprezentantă Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului- 14 voturi 

4.  Valentina Bodrug-Lungu, Președintă a AO Gender-Centru- 14 voturi 

5. Ana Gurău, Reprezentantă a  Grupului de Inițiative Femeniste din Moldova- 12 voturi 
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6. Vitalie Meșter, Președinte al CDPD- 13 voturi 

7. Loretta Handrabura, Președintă a Clubului Politic al Femeilor 50/50- 10 voturi 

_________________________________ 

Olga Patlati, Președintă a Asociație Onoarea Drepturile Femei Contemporane - 7 voturi. 

Veronica Lupu, Președintă a AO ”Femeia pentru Societatea Contemporană”- 8 voturi. 

Pancho Volcehanov, Președinte al  InReCo – 4 voturi 

 

Președintele ședinței, Vitalie Meșter 

Secretara ședinței, Nina Lozinschi 
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